
Zlecający:         Elbląg, dnia 

 
 

 

TEL 
  

PESEL  
 

 NIP  

 

▪ ZLECENIE NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (WNP)                                

 

Zlecam  dla Wykonawcy EPGK Sp. z o.  o.  wywóz nieczystości komunalnych płynnych  

     KOMUNALNE        PRZEMYSŁOWE      OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA 

Miejsce wywozu  
 
 

o pojemności                           w dniu/dniach                                                            o godz.                              
 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przesyłanie faktury, duplikatów tych faktur oraz ich korekt 
 w formie elektronicznej przez Wykonawcę na adres e – mail :   

 
Jednocześnie: 

1. Upoważniam Wykonawcę do wystawienia faktury bez mojego podpisu na podstawie zlecenia. 
2. Oświadczam, iż znane mi są warunki techniczne dotyczące możliwości wypompowania nieczystości komunalnych płynnych samochodem 

asenizacyjnym Wykonawcy. Zleceniodawca zabezpiecza dojazd samochodu asenizacyjnego do posesji i dostępu do zbiornika po nawierzchni 
utwardzonej. W przypadku wykonania pustego kursu z uwagi na brak możliwości wypompowania ścieków z przyczyn technicznych, 
niezależnych od Wykonawcy naliczana jest opłata za usługę transportową.  

3. Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a z aktualnie obowiązującymi kosztami wywozu nieczystości płynnych (oraz ewentualnymi 
dopłatami z tytułu przekroczenia stężenia), akceptuję go i zobowiązuję się do uregulowania należności po wykonaniu usługi w terminie 
14 dni od wystawienia faktury. W przypadku braku terminowej płatności wyrażam zgodę na elektroniczne  postępowanie upominawcze  

przed Sądem Rejonowym  Lublin-Zachód  VI Wydział Cywilny w Lublinie. 
4. Upoważniam Wykonawcę do przeglądania danych o moich zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów. 
5. Wykonawca informuje, a Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest EPGK Sp. z o. o. 

z siedzibą w: 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych i 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L 119 s.1).  

6. Dane będą zbierane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail.  
7. Dane przetwarzane są dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszego Zlecenia, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych 

skarg i reklamacji, prowadzenia działań windykacyjnych, jak również dla celów związanych z prowadzeniem dokumentacji oraz 
sprawozdawczości finansowej i odpadowej.  

8.  Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na 
mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych, 
kurierskich, pocztowych itp.) przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych, a także inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa.  

9.  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia Zlecenia, a następnie przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa (Prawo Podatkowe, Ustawa o odpadach i inne) dodatkowo przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń wynikających z realizacji niniejszego Zlecenia.  

10.  Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania i uzupełniania 
w razie potrzeb, a także, o przysługujących uprawnieniach do żądania od administratora danych ich usunięcia, chyba, że co innego wynika 
z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów niniejszego Zlecenia. 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować listownie, e-mailowo pod adresem: EPGK: iodo@epgk.pl lub 
telefonicznie. 55 236 12 25. 
 

Podpis osoby upoważnionej 
do zaciągania zobowiązania 
 

 

 

  

 

 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  

spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

 82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1,  
         tel.  55  232 42 57   
                                      epgk@epgk.pl 

 

 

 

 

   

jednokrotne 

 

wielokrotne 

 


